Tävlingsvillkor	
  
  	
  
Tävlingen  pågår  i  52  veckor.  Första  tävlingsdag  är  30/9  2017.  Sista  tävlingsdag  är  
30/9  2018.  Genom  att  deltaga  i  tävlingen  godkänner  du  följande  tävlingsvillkor.	
  
  	
  
•   Eventuell  vinstskatt  betalas  av  vinnaren.	
  
•   Juryns  beslut  kan  ej  överklagas.	
  
•   Vinsten  kan  ej  överlåtas,  bytas  mot  kontanter  eller  ändras  gällande  
innehåll  och  omfattning.	
  
•   Anställda  på  Orio  AB  och  deras  närmast  anhöriga  får  ej  deltaga  i  
tävlingen.	
  
•   Orio  AB  är  ej  ansvariga  för  om  vinnarens  möjlighet  att  utnyttja  vinsten  
begränsas  i  någon  form  som  ligger  utanför  Orios  rimliga  kontroll.	
  
•   Om  Orio  AB  inte,  efter  rimliga  ansträngningar,  har  fått  tag  på  vinnaren  
eller  om  vinnaren  inte  uppfyller  kraven  för  att  delta  i  tävlingen,  utses  
(om  möjligt)  en  ny  vinnare.	
  
•   Deltagaren  ansvarar  själv  för  att  det  ska  vara  möjligt  att  komma  i  
kontakt  med  denna.	
  
•   Resor  eller  annan  form  av  merkostnad  som  kan  tillkomma  vinnaren  i  
samband  med  vinsten  bekostas  av  vinnaren  själv,  om  inte  annat  anges.	
  
•   Vinsten  bokas  av  vinnaren  och  måste  lösas  in  under  2017/2018.	
  
•   Orio  AB  är  ej  ansvariga  för  deltagarens  möjlighet  att  deltaga  i  tävlingen.	
  
•   För  att  deltaga  i  tävlingen  ska  du  vara  bosatt  i  Sverige  och  över  18  år.	
  
  	
  
Vinnare  och  vinster:	
  
Vi  utser  1  st  vinnare  varje  månad  under  tävlingsperioden.  Varje  vinnare  får  1  st  
Originalservice  till  ett  totalt  värde  av  ca  2000  kr.  Vinnarna  meddelas  senast  veckan  
efter  varje  tävlingsveckas  slut  per  telefon  eller  mejl.  Vinnaren  har  5  dagar  på  sig  från  
och  med  den  dagen  de  meddelats  om  vinsten  att  ta  kontakt  via  angiven  mejladress  
därefter  anses  vinsten  förbrukad.  Vinnande  bidrag  kommer  att  delas  på  Orios  
webbplatser.  Vinnarna  publiceras  med  förnamn,  efternamn  och  ort  samt  med  den  
bild  som  vunnit.	
  
  	
  
Personuppgifter:	
  
De  personuppgifter  du  lämnar  i  och  med  att  du  deltager  i  tävlingen  kommer  enbart  
användas  för  att  administrera  kampanjen.  Du  har  rätt  att  gratis,  en  gång  per  
kalenderår,  efter  skriftligt  undertecknad  ansökan  ställd  till  Orio  AB,  få  besked  om  
vilka  personuppgifter  om  dig  som  vi  behandlar  och  hur  vi  behandlar  dessa.  Du  har  
också  rätt  att  begära  rättelse  i  fråga  om  personuppgifter  som  vi  behandlar  om  dig.  
För  frågor  som  gäller  hanteringen  av  dina  	
  
personuppgifter  (eller  andra  frågor)  hänvisas  du  till  Orios  konsumentkontakt  +46  155  
244000.	
  
  	
  
Rättigheter:	
  
Orio  AB  förbehåller  sig  rätten  att  använda  bilderna  i  tävlingen  i  andra  
marknadsföringssyften  vid  senare  tillfällen,  utan  rätt  till  ersättning  till  
upphovsmannen.  Orio  AB  äger  därvid  rätt  att  framställa  exemplar  av  bilderna  och  
göra  dem  tillgängliga  för  allmänheten,  i  ursprungligt  eller  ändrat  skick,  i  översättning  
eller  bearbetning,  i  annan  litteratur-  eller  konstart  eller  i  annan  teknik  var  som  helst  i  
världen.  Du  ansvarar  för  att  du  innehar  nödvändiga  samtycken  för  att  Orio  AB  ska  få  

använda  bilderna  på  sätt  som  anges  ovan  (t.ex.  från  personer  som  figurerar  i  bilden  
med  namn  eller  om  någon  annan  tagit  bilden).  
  
Tävlingen  arrangeras  av  Orio  AB,  Flättnaleden  1,  611  81  Nyköping,  Sverige.  Tfn:  +46  
155  244000  Mejl:  info@orio.com  Huvudkontor:  Nyköping  Momsreg.nr:  556602-9277.    
  
Den  administreras  av  Orio  AB  och  Nine  Yards  Stockholm.	
  
	
  

  	
  
Lycka  till!	
  
	
  

